Retningslinjer for tildeling av jubileumsmidler, Risør, juni 2022
Grunnleggende retningslinjer:
Jubileumstilskuddene som tildeles i 2023 forutsetter at arrangementet gjennomføres i
jubileumsåret 2023. Det er satt av kr. 200.000 til jubileumsmidler i 2023 og de fordeles
høsten 2022. Målet er å stimulere til gjennomføring av arrangementer og prosjekter i
jubileumsåret 2023.
Tilskuddsordningen støtter opp under Risørs «Vi skal vokse gjennom samarbeid og
attraktivitet» og Risør sin sterke identitet som kunst- og kulturby.
Vi har et aktivt og profesjonelt organisasjons- og kulturliv i Risør kommune og flere aktører
er i gang med store jubileumsplaner. Selv om det er mye frivillig arbeid i prosjektene som
planlegges, er det viktig med mulighet for noe økonomisk bistand i arbeidet.
I retningslinjene for tildeling av jubileumstilskudd omtaler vi alle prosjekter og tiltak for
arrangementer. Dette gjør vi selv om vi vet at det er andre typer prosjekter under
planlegging.
Vi tildeler jubileumsmidler til aktivitet og arrangementer som vil foregå i Risør kommune i
2023. For at de skal kunne søke tilskudd må de være registrerte i Risør – enten som
innbyggere eller med enkeltmannforetaksadresse i Risør kommune, eller ved å samarbeide
med personer eller organisasjoner som er registrert i Risør med mulighet til å søke
jubileumstilskudd. På den måten går pengene fra Risør kommune tilbake til Risør, ved at
tilskuddene mer med på å stimulere organisasjons- og kulturlivet. Det gjelder lag- og
foreninger, privatpersoner og kunst- og kulturarbeidere.
Alle lag, foreninger og organisasjoner som søker kulturmidler i Risør kommune er pliktig å
være registrert i Brønnøysundregisteret og ha eget kontonummer knyttet til organisasjonen.
Dersom privatpersoner ønsker å søke kulturmidler, må de opprette et enkeltmannsforetak
med tilhørende kontonummer før de kan søke.
Prosjektbeskrivelse og budsjett skal medfølge søknaden, sammen med beskrivelse av hvem
dette er for, når og hvor det skal gjennomføres. Søknadssum må spesifiseres av alle søkere.
Tilskudd tildeles kun til jubileumsprosjekter.
Jubileumsmidlene fordeles på de innkomne søknadene etter jubileumsarrangementets form
og størrelse. Det forutsettes at jubileumskriteriene oppfylles for å kunne få tildelt
jubileumstilskudd. Det blir ikke tildelt midler på over kroner 50 000 per prosjekt.
Kulturutvalget vedtar fordeling av jubileumstilskudd på bakgrunn av innstilling fra
Kommunedirektøren.

Kriterier:
Verdiene og ambisjonene utarbeidet av programkomiteen legges til grunn for vurdering av
søknadene til jubileumstilskudd. Arrangementet må være med på å oppfylle minst en av tre
ambisjoner og søknadene må beskrive arrangementet i forhold til jubileets tre verdier.
Vi bruker verdiene og ambisjonene utarbeidet av programkomiteen for å vurdere om
jubileumskriteriene er oppfylt.
Kriteriene begrunnes i søknaden med utgangspunkt i de relevante punktene nedenfor.
Jubileets verdier:

1. Inkluderende
Er arrangementet inkluderende, og hvilke av følgende oppfyller det som kriterier?
 Lavterskel, for eksempel gratis
 Lavterskel, for eksempel lett tilgjengelig fysisk og synlig
 Lavterskel for eksempel, det åpnes opp for frivillig deltakelse i organiseringen
 Tilrettelagt slik at alle kan være med uavhengig av fysisk form
 Inkluderende fordi fotavtrykket er at vi har vært et godt vertskap.
Oppfyller ditt arrangement en eller flere av kriteriene for å være inkluderende?

2. Lekent
Jubileet skal frembringe smil og hygge. Arrangementene skal preges av «lave skuldre» og
glimt i øyet, samtidig som de gjerne må utfordre oss.
Er arrangementet lekent, og hvilke av følgende oppfyller det som kriterier?
 Frembringer arrangementet smil
 Frembringer arrangementet hygge
 Gir arrangementet rom for lave skuldre
 Gir arrangementet rom for glimt i øyet
 Innbyr arrangementet til lek
 Utfordrer arrangementet oss
Oppfyller ditt arrangement en eller flere av kriteriene for å være lekent?

3. Solid
Er arrangementet solid, og hvilke av følgende oppfyller det som kriterier
 Blir arrangementet gjennomført med HMS vennlige rammer
 Blir arrangementet gjennomført innen trygge og vennlige rammer
 Sikrer arrangementet gjestene en god opplevelse
 Opplever gjestene på arrangementet seg trygge
 Har arrangementet høy faglig kvalitet
Oppfyller ditt arrangement en eller flere av kriteriene for å være solid?

Ambisjoner/løfter:

1. Vi skal vise frem det verdifulle i byen og skape et mangfold av sterke
opplevelser.
 Er arrangementet i jubileumsåret en del av det vi i felleskap skaper sammen hver
eneste dag?
 Er det en jubileumsaktiviteter som viser bredden av det rike hverdagsliv vi har i
Risør?
 Som byens festivaler og det etablerte kunst- og kulturmiljøet, forsterker du din
satsing i jubileumsåret?
 Blir det «det lille ekstra» i din satsning i jubileumsåret på det vi allerede er gode på?
 Vil ditt arrangement skape et mangfold av sterke opplevelser?

2.










Vi skal bli bedre kjent med Risør, folkene som bor her og de som besøker oss.
Arrangementet peker historisk bakover
Arrangementet peker fremover i tid
Arrangementet løfter frem byens rike historie
Arrangementet gir oss anledning til å bli bedre kjent med de historiske grunnpilarene
som skapte byen og brakte den frem til hva den er i dag.
Arrangementet avvikler aktiviteter som gjør at byens befolkning og våre gjester blir
bedre kjent med hverandre.
Arrangementet gir rom for at nye relasjoner oppstår som gir nye muligheter
Arrangementet gir rom for flere hverdagsgleder.
Arrangementet gjør at vi blir bedre kjent med Risørværingen, fjerner myter og
etablere nye sannheter, om hva som er typisk Risør.
Arrangementet gir rom for å bli kjent med nye mennesker du ikke trodde du ville bli
kjent med

3. Vi skal lage en folkefest som inspirerer til varige aktiviteter og tiltak i årene
som kommer.
 Arrangementet feirer oss selv
 Arrangementet gir oss opplevelse av stolthet
 Arrangementet gir oss opplevelse av glede
 Arrangementet gir varig berikelse for byen
 Arrangementet kan gjentas i årene som kommer
 Arrangementet innbyr til folkefest
 Arrangementet fremhever Risørs bursdagsfeiring

Oppfyller ditt arrangement en eller flere av ambisjonene? Beskriv minimum en ambisjon.
Søknadsfrister, prosedyre og rapportering:
Søknadsfrist, 15. september 2022.

Kulturutvalget vedtar fordeling av jubileumstilskudd på bakgrunn av kommunedirektørens
innstilling. Alle søknader skal leveres digitalt via kommunens nettsider. Alle obligatoriske felt
må utfylles for at søknaden skal gjelde. Rapportering foregår digitalt via kommunens
nettsider. Se egne frister for rapportering på jubileumstilskuddet.
Generelt. Tilskudd på over kroner 5000 vil kreve mer rapportering enn tilskudd under kroner
5000.
Rest jubileumsmidler lyses ut og deles ut, dersom det er midler til overs på budsjettet etter at
tildelingene er gjennomført. Kulturutvalget fordeler midlene etter kommunedirektørens
innstilling.

